
  يبسمه تعال

 ۱۳۸۴مراسم فارغ التحصيلی سال  سخنرانی   

 م ماند ز اسرار که مفهوم نشد           ک                           گفتم که دلم ز علم محروم نشد              
 چ معلوم نشديد که همعلومم ش                                       نگرم ياکنون که به چشم عقل من م                   

 
 است يارزع افتخار و شکرگي بنده مايبرا.  سالم و درود بر شما،يهمانان گرامي، م استادان ارجمند،زيآموختگان عز دانش
 .  به عرض برسانميليالتحص  را در جشن فارغيگر مطالبي درکه با

 : يدانش آموختگان گرام

 سخت و گسترده ي شاهد تالشهايه همکاران دانشگاهيگذشته کل چند سال يدر ط!  روزتان مبارک!امروز، روز شماست
 پر افتخار ي شما را در لباسهاياند تا همگ  بودهين روزير چنظصبرانه منت يباند و مثل شما   بودهيي کسب علم و دانايشما برا
ت شما يموفق.  با شماستيان عمر و زندگيد که تا پايا  را کسب نمودهيامروز شما اندوخته و ثروت. نندي ببيآموختگ دانش
تان يا  و حرفهي، شغليليتحصنده ي شما در آي بعديها تيکننده موفق ني تضمًا، قطعين مرحله از تکامل علمي به ايابيدر دست

 . خواهد بود
از   گوناگونيها تيو از صبر و حوصله و حما. ک عرض کنمي تبرنيزز يآموختگان عز خواهم به خانواده دانش ين ميهمچن
 ياهايؤزان به رين عزي ايابي دست، شمايها تي بدون حماًاقطع.  کنميل سپاسگزاري دوران تحصيان در طشانزيعز

ک عرض کنم و يل دارم به شما هم تبري تما،في شري از طرف دانشگاه صنعتيندگيبه نما. بود ير نميشان امکانپذ يليتحص
 . خره پاسخ مثبت داد شما هم باالي تالشها!ز هستين روز شما نيامروز همچن :ميبگو

 :آموختگان عزيز دانش

 :کند يز ميف را متمايشر يصنعت که دانشگاه يا نکتهدانيم  يهمه م
 .  استيعلمنظر و هم از  يتياز نظر  شخص هم ،آنار توانمند يالن بسيالتحص ار خوب و فارغيان بسيدانشجووجود 

 ، در علوميتوانمند. ديا کردهو کشور تحصيل  خود ندهيت آي موفقيبرا يخوب يليتحص يها د که در رشتهيشک نکن

واقع در يکصد سال اخير و  ي علميشرفتهاي معتقدم که اکثر پًاقي بنده عم .کم استيست و يزبان قرن ب ي، و فناوريمهندس
م شاهد کيست و ي را ما در قرن بيتوسعه علوم و تکنولوژ  درياصل يپيشرفتها داشته و يجنبه دست گرمبيشتر ستم، يقرن ب
 . م بوديخواه



 عصر يازهاينکند تا د به شما کمک يبر ي را که از دانشگاه به همراه ميا  و توشهها، يي، خاطرات، توانااميدوارمنرو ياز ا
 .ديف و اجرا کنيد را تعريجد

 در واقع يليالتحص فارغ.  خود را از دست داده استيج مفهوم سنتي به تدريليالتحص ام، واژه فارغ  هم گفتههمانطور که قبًال
 دانش و يايهمواره جو ان آن است کهيد که از افتخارات ما دانشگاهيفراموش نکن.  همه شماستيگر براي ديآغاز

 ک عمر ي يمتوانست يمي اهگک مدرک دانشيد با کسب معلومات در حد يدر گذشته شا. ميهست دانشجو
 . ميامرار معاش کن

 ش سال کاه۶ تا  ۵از را به کمتر يالت دانشگاهيد تحصيها عمر مف  از رشتهيارير بسع علوم و فنون دياما امروزه توسعه سر
 .ميم که همواره دانشجو باشيارچم، نايم و گام برداريکن در حوزه زمان خود فکر  آنکهين برايبنابرا. داده است
مان حفظ شود، و  يت مليو امنها، منافع  م که ارزشي بسازي امروز  طورياي در دناکشور خود ر م کهيدار تيما مسئول

 .مينده واگذار کني آيها م را به نسليکن يامروز بدان افتخار م چه که  آنيسربلند  بهيراثيم
ف ي شرين و تلخ چند سال گذشته که در دانشگاه صنعتيري کوتاه بر خاطرات شيمرورتمايل دارم د ياجازه بدهاگر حاال 
 : بکنم،ميا هتداش

  ...ها ي به سال اول مربوطيها شوق و اضطرابو رنگ و وارنگ  يها مدانخاطره روز اول ورود به دانشگاه با چ 
 ...ديدوستان جدو محيط  با يي و آشناييخاطره روز  اول ورود به خوابگاه دانشجو 

 ...ز در زلزله بمي از هموطنان عزيريخاطره تلخ از دست دادن عده کث 

 ...زدگان  به زلزلهيرسان ات کمکيان و کارکنان در عملين دانشجويب ين همبستگيريخاطره ش 

امتحانات آخر ترم و ايجاد اختالل در  و ۳-در خوابگاه طرشت) يمجاز (يک زلزله فرضيخاطره وقوع  
  ... و همکارانشي مربوطه و به عذاب انداختن دکتر مقداريها طنتيش

 ...خوابگاهاز طبقه دوم  دانشجو ياهي از همکالسيکيخاطره تلخ سقوط و از دست رفتن  

 ... دانشگاهيمي از کارکنان قديکي و از دست رفتن يخاطره سقوط آسانسور در کتابخانه مرکز 

 ...)در تابستان(ار گرم دانشگاه يا بسي) در زمستان(ار سرد يقواره و بس  بديخاطره کالسها 

 ...مزه خوابگاه دانشگاه يمزه و ب  خوشيغذاها بوفه و رستوران، و ي طوالنيها صفخاطره  

  ...يارتي و زياحتي، سي علميدها و اردوهايخاطره بازد 

 ...ان نوبت دوم، آخن و ي مربوط به دانشجويها خاطره بحث و جدل 



  ...ياست جمهوري انتخابات ريها خاطره بحث و جدل 

 ... مربوط به آن يها جلسه امتحان و چالشاضطراب در خاطره  

 ... از کالسها يخاطره دو در کردن برخ 

  ...دانشگاه!  بسيار تميز ي بهداشتيها سرويسخاطره  

 ... عشق و ازدواجيکارگاه آموزشنار يخاطره شرکت در سم 

 .... با استادان خود ي و پژوهشي علميها خاطره بحث 

 ...اعتکاف در مسجد دانشگاه يروزهاخاطره  

 ...در دانشگاه مختلف سوگواري  و يمذهبخاطره برگزاري مراسم  

 ...ها در خوابگاه و دانشگاه و  يها، افطار يسحر: خاطره ماههاي مبارک رمضان 

 ...نمره  ۱/۰ ي براهاي طاقت فرسا در درس تربيت بدني خاطره طناب زدن 

 
  .ر نخواهند بودي تأثينده شما بي آيک از آنها قطعًا در زندگيد برد و هر ين خاطرات را به همراه خود خواهيامروز شما همه ا

  يبعالوه سخنران. ک پنديگر، بلکه با يک خاطره ديتکرار  اان ببرم، البته نه بيخواهم سخنان خود را به پا يمحال 
 ن يالد ات موالنا جاللين پند را در قالب ابيد اياجازه بده؟ د داريا دهيپند چه فا ياندکالن بدون يالتحص فارغ

همراه  و يتالش مستمر و مداوم در جهت علمکه م ياد داشته باشي و به ميزمزمه کنر لب يززبان نفس مطمئنه   بايمحمد بلخ
 : موفق و کامل خواهد خواستی از ما انسان،يعشق الهبا 
  او، بس سرنگون چون شانه شدجعدرها ز عشق َس       ن ي گزينجا تو جانبازين، اي مبين، بازي مبيباز        
 انه شد ّنتر از ح ن، ناالواستون عالم بود اِک           ستاد معتمد ا بس اوه مشو با عقل خود، ّرِغ        
 ها، مستهلک جانانه شد زهير ن جانيذرات ا       هوش شد  رحبها، مغلوب   هوشيها ن قطرهيا         

 روانه شدَمه پو د ي که اندر نور او خورشيشمع       ن شمع را پنهان کنم            يش کنم، فرمان کنم، و         خاُم
 
 . موفق و پيروز باشيد

                   مقداری علی                                                                                           
    


